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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-

hal berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis FTIR dan pengukuran grafting percentage, material 

kopolimer superabsorbent  berbahan baku selulosa bakterial nata de soya dan 

asam akrilat dengan variasi massa dari crosslinker N,N’-metilenbisakrilamida 

(MBA) yang telah disintesis menunjukan adanya pencangkokan dari monomer 

asam akrilat dengan grafting percentage tertinggi yaitu 61,652% pada massa 

crosslinker 0,56 g. 

2. Grafting percentage meningkat seiring dengan meningkatnya massa 

crosslinker. Water absorbency dari kopolimer superabsorbent meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah crosslinker, akan tetapi jika crosslinker 

terus ditingkatkan terjadi penurunan water absorbency. Water absorbency 

optimum dalam aquades dan larutan NaCl 0,9% berturut-turut adalah 26,037 

g/g pada jumlah crosslinker 0,4 g dan 9,108  g/g pada jumlah crosslinker 0,08 

g. Waktu yang dibutuhkan kopolimer superabsorbent untuk mencapai titik 

water absorbency optimum dan kesetimbangan swelling meningkat seiring 

dengan meningkatnya massa crosslinker.  

3. Hasil analisis SEM menunjukkan telah terjadi pencangkokan asam akrilat 

pada selulosa bakterial yang terdistribusi secara homogen. Hasil analisis TG-
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DTA menunjukan bahwa kopolimer superabsorbent memiliki suhu 

dekomposisi pada rentang 93,73⁰C-517,12⁰C dengan sisa persen massa 

sebanyak 62,60%.  

 

5.2  Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan 

untuk penelitian berikutnya antara lain : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sintesis kopolimer 

superabsorbent berbahan baku selulosa bakterial dan asam akrilat, dengan 

jumlah selulosa bakterial yang lebih banyak dan divariasikan terhadap asam 

akrilat untuk mengetahui komposisi optimum dan potensi dari selulosa 

bakterial sebagai bahan baku superabsorbent.  

2. Selulosa bakterial yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kemurnian 

yang lebih tinggi dan ditepungkan terlebih dahulu untuk memperoleh 

superabsorbent hasil sintesis yang homogen sehingga pengukuran dari kinerja 

superabsorbent dapat dilakukan secara akurat.  

3. Kopolimer superabsorbent yang disintesis hendaknya diaplikasikan untuk 

mengetahui potensi dari superabsorbent tersebut. 

 

 

 


